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БУДАЎНІЦТВА ІНТЭРНАТАЎ 
ЗА КО Н ЧЫ Ц Ь  У ТЭ Р М ІНКоыуністычная партыя і Совецкан вава, праяўляючы вялікія кло- аб совецкай моладзі, не шка- вць сродкаў на палепшанне да- |быту студэнтаў, на тое, каб ства- усе умовы для паспяхопай ріатоўкі будучых спецыялі цу розных галін народнан гаспа- "й.Рашзнне аб перадачы будын- | Дома Урада Беларускаму дзяр- Інаму універсітэту імя В. I. на, велізарныя сродкі, аднушча на будаўніцтва двух інтэрна- Гпа вуліцы Бабруйскай і аднаго |штэрнага дома для навуковы.ч ацоўніваў— усё гэта прыклады роўскіх клопатаў Совецкай ра- зб нашай студэнцкай моладзі. Іістановай Совета Міністраў і Цэнтральнага Еамітэта КІІ |русі будаўнічы трэсТ'"абавязан абодва інтэрнаты ў эксплу- ыю да пачатку новага наву- |нага года (корпус «А» павінен ізакончан 22 ліпеня, корпус -30 жніўня). Але графік які зацверджан гарадскім ка- ггам партыі, зараз становіцца пад ]озу зрыва. Яшчэ не прыступілі Іработ, явія павінны былі быпь Інаны па графіку да 15 чэрвеня. Ткае пытанне: чаму так сталася, ррываецца графік, што нягле- на неаднаразовыя абяцанпі Вхінова здаць абодва інтэрнаты, Іапынуліся пад пагрозай зрыву Ідачы ў тэрмін, вызначаны дзяр- йн. А ў іх вялікая патрэба: без ■ення ў строй гэтых будынкаў Ірсітэт не мае ніводнага месца ■размяшчэння новапаступаючых.і Істалася гэта так таму, што бу- ^ўленне № 5, якое ўзяло пац- Іва пабудову гэтых інтэрнатаў, вон погляд дзеліць аб’екты бу- рцтва на больш ці менш важныя, « не вьшуекаючы з поля |*у і даходнасць ад будаўніцтва. |кладка сцен была выгаднай. ■яе закончылі ў самы кароткі |н. А з ненш даходнымі і наЗ- нып працаёмкімі аб’ектамі работы, ігалт штукатурак, малярныт нх работ, марудзяць ужо вато- ресяц.ш-ж універсітэцкія адміні- йўна-гаспадарчыя работнікі [яшчэ мала зрабілі для таго, вбіцца асуджэння такога дзл- |га і антыдзяржаўнага падыхс- іЕ  важнай справы. Сродкі, ад- наныя дзяржавай, не расходуюп- За пяць месяцаў Йігучага годі Іне засвоіў 723 тысяч рублёў

|што складае большую палавіну срод- каў, якія адпушчаны на гэты пе- рыяд.Атынковачныя і штукатурачныя работы вядуцца старадзедаўскімі спосабані. Вельмі слаба прымяцяецца механізацыя. Нават тыя неханізнм і машыны, што адданы ў распара- джэнне прараба т. Салохі, прастоп- ваюць. Знаходзяцца яшчэ абаронцы старых, «больш апрабаваных» мета- даў працы, г. зн. без машын— рука мі. Больш дзіўна, што на паваду гэ- тых абаронцаў руцінных мстадлў працы аказаліся лрараб і сам мсхч нізатар (якога за 6 разоў наведван- ня будаўніцтва ўдалося пабачыцг- толькі адзін раз).Ці не па тоЗ-жа прычыне 'баязні ўсяго «малаапрабаванага» рабочыя носяць ваду на 4 паверх корпуеа «А» ў вёдрах. Часовы вадаправод мог-бы скараціць колькасць рабо- чаЗ сілы (у якой, дарэчы, адчуваец ца і так вялікі недахоп на ўсім будаўнічым аб’екце), а галоўнае, гэта значна аблегчыла-б працу рабочых.Нярэдкі бываюць прастоі з-за не- своечасовай дастаўкі будаўтчых катэрыялаў, або з-за дрэннай арга- нізацыі працы. Многія матэрыяды прывозяцца нядобраякаснымі. Няма нічога дзіўнага, што будаўнічаму ўпраўленню нявыгадна рабшь атынкоўку сцен, насціл падлогі. Бо з-за нядобраякасных матэрыялаў падлогу перасцілаюць па два разы. Па два разы перапраўляюць коса пастаўленыя перагародкі, па два разы праводзяць штукатурку. Вядс- ма, па 2 разы прыходзіцца і плаціць. У такіх безгаспадарчых адносінах не ў меншай меры вінаваты нашы адміністратары. Інжынер т. Жалко- віч болып увагі аддае паперкам, чым непасрэднай дапамозе і кіраў- ніцтву работай на галоўным аб’екцс работ— будаўніцтве інтэрнатаў.На будаўніцтве дрэнна арганіза- вана праца, не вядзецца барацьба з прагулынчыкамі (а часам і про- ста афіцыйна дазваляецца прагул пад выглядам водпуска на два— тры дні). Для рабочых не створаны нар- мальныя ўмовы працы, . нават няма дзе паабедаць. Карацей кажучы, ла будаўніцтве інтэрнатаў няма с і- праўднага кіраўніцтва.Такое становішча павінна заціка- віць усе нашы грамадскія арганіза- цыі. Трэба прыняць самыя неадвлад- ныя меры і зараз-жа, каб ліквіда- ваць усе гэтыя непаладкі. Толскі тады будзе магчыма ўвесці ў строй абодва інтэрнаты своечасова.
ПРЫЕМ ВА УНІВЕРСІТЭТ ПАЧАЎСЯ[675 юнакоў і дзяўчат сёлета бу- і вынята на першыя курсы на- Ігз універсітэта. Акрамя таго, на № етудэнтаў папоўніцца завочнае рііеннс. У гэтым годзе многія Міенні значна расшырацца: хі- |йы факультэт і геаграфічнае ад- іенно будуць павялічаны ў два 1  русвае аддзяленне факультэ-

та— у тры разы. Павялічацца і некаторыя іншыя аддзяленні.У два-паўтара разы расшырацца ўсе завочныя аддзяленні. Нягле- дзячы на такое расшырэнне, мяр- куецца вяліві конвурс, які дасць магчымасць зрабіць добры адбрр навучаючыхся.

У ІМЯ МІРУ1 ліпсня ў 58 аудыторыі адбы лася сустрэча студэнтаў нашаг» універсітэта з савратарон Мінскага абласнога камітэта ЛКСМБ В. С. Смірновым, які ў складзе совецкаіі дэлегацыі наведаў Германсвую Дл- макратычную Рэспубліку і прымаў удзел у рабоце Усегерманскага кан- грэса і II з’езда нямецвай моладзі.Таварыш Смірноў расказаў са- браўшымся аб выключна цёплым прыёме, які быў аказан нямецкай моладдзю чЛенан совецкай дэлега- цыі. Паўсямесна сустрэчы з нямец- вімі юнакамі і дзяўчатамі выліваліся ў яркую дэманстрацыю дружбы со- вецкага і нямецкага народаў. Члены совецкай дэлегацыі наведалі шэраг прадпрыемстваў і навучальных уста- ноў ГДР, дзе пазнаёміліся з жыццём і працай нянецвай моладзі, з яе мужнай і самаадданай барацьбой за мір і адзінства нямецкага народа.Па даручэнню нямецвай моладзі тав.' Смірноў уручыў калевтыву нз- шага універсітэта падарунак сту- дэнтаў Лейпцыгскага універстіэта—  фотоальбон, у  якім сабраны здымкі выдатных людзей Германіі і Лейп- цыга.Тав. Смірноў адказаў на шэрат прапанаваных яму пытанняў. Су- стрэча, якая праходзіла ў форме жы- вой і цікавай гутаркі, працягвалася дзве гадзіны. На ёй прысутнічала каля 200 чалавев.

Новы атрад маладых будаўнікоў 
ко м у н ізм а

ЧЭХАЎСКІЯ ДНІ ВА УНІВЕРСІТЭЦЕУ ліпені гэтага года спаўняецца 50 год з дня снерці вялікага руска- га пісьменніка Антона Паўлавіча Чэхава. Па рашэнню Сусветнага Со- вета Міру гэтая дата будзе шырока адзначана ва ўсіх краінах свету.Разам з усім прагрэсіўным чала- вецтвам і працоўныні нашай краіны дастойна адзначае 50-годдзе з дня смерці А. П. Чэхава валектыў на- шага універсітэта. Распрацаван план мерапрыемстваў па ўшанаван- ню памяці геніяльнага сына руска- га народа. 2 ліпеня ва універсітэцз адбылася лекцыя, прысвечаная жыц- цю і творчасці А. П. Чэхава.. Лев- цыю прачытаў выкладчык нашага універсітэта кандыдат філалагіч- ных навук Ф. I. Куляшоў. На лск- цыі прысутнічалі студэнты, а і ’- язджаючыя на летнія канікулы, а такеама студэнты завочнага факуль- тэта. АБАРОНАД Ы СЕРТАЦ Ы І3 ковным годам папаўняюцца рады маладых вучоных— выхаван- цаў Беларускага дзяржаўнага уні- версітэта. Многа і плённа працаваў над сваёй дысертацыяй «Тэма прі- цы ў творчасці Я . Коласа» аспірант Науменка I. Я . Яго работа дала станоўчьі вынік. Днямі рашэннсм Вялікага вучонага Совета тав. Нау- менка I. Я. за бліскуча выкананую работу прысвоена ступень канды- дата філалагічных навук.

Закончыўся 1953— 1954 наву чальны год. Студэнты нашага уні- версітэта раз'язджаюцца на каніву- лы, на вытворчую практыку. А мно гія назаўсёды пакідаюць сцены рол- най навучальнай установы— старэй шай ВНУ рэспубліві. Атрымаўшы дыпломы выпускнікі накіроўваюц- ца на месцы свайго прызначэння, туды, дзе чакае іх сумленная і натхнёная праца.За плячыма кожнага з іх ііяць год вучобы. гарачай і ўпартай. Тут, ва універсітэце, моладзь навучала- ся творча думаць, авалодала перч- моганоснай марксісцка-лснінскі'.Гі навувай. Тут сённешнія выпусвнікі самааддана і настойліва ўдаскан<ш>- валі свае веды ў той галіне навукі. якой кожны з іх вырашыў пры- свяціць сваё жыццё. Тут, у сценач універсітэта, маладыя спецыялісты зрабілі першыя крокі на шляху ці- йавай і ўдзячнай навукова-даслед- чай работы.Універсітэт з’явіўся для яго вы- хаванцаў неацанінай палітычнай і навуковай школай.Сёння сотні маладых спецыялі- стаў, палымяных патрыётаў,- сваёй Радзімы і свабгоі народа, развітватоц ца з універсітэтам, пераступаюць парог новага жыцця з тым, каб уступіць на шлях самаадданага слу- жэння любімай Айчыне.Беларусві дзяржаўны універсітат імя В. I. Леніна заканчваюць у гэ- тым годзе звыш трохсот маладых спецыялістаў, выхаваных у духу бязнежнай адданасцй роднай партыі, совецвай Радзіме і вялікай справе комуністычнага будаўніцтва. Сёлетні выпуск з’явіцца адным з найболыа значных выпускаў . спецыялістаў, падрыхтаваных нашым універсітэ там. Паляпшаецца і явасць падрых- тоўкі маладых спецыялістаў, што стаіць у непасрэднай сувязі з агуль- ным уздымам вучэбнай і выхаваўчай работы ва універсітэце за пасля- ваенны час.Пераважная болыгіасць выпускні- коў бягучага года накіравана на рд-

боту ў сельскія раёны нашай рэг- публікі. Гэта і зраяумсла— наш універсітэт, які з’яўляецца вяду- чай навучальнай устанопай рэспуб- лікі, заклікан рыхтаваць кадры галоўнмм чынам длн нашай роднаіі Беларусі.Самааддана працаваць там, куды нашлс Радзіма,— гэтыя словы сёння ў сэрцы кожнага вьшўскніка. Радас- на ўсведамляць, піто сваімі всдамі, сваёб сумленнай нрацай ты можаш апраўдаць вялікае давср'е роднай партыі і ўрада, аказанас табе, уча- рашняму студэнту, а сённешняму маладому спецыялісту.Бялікая і адказная задача кла- дзецца на кожнага выпускніка—  прымаць актьіўнсйшы ўдзел у прак тычным выканапні гістарычных рашэнняў XIX з’езда Комуністычнай партыі Совецкага Саюза, пастаноў вераснёўскага і лютаўска-сакавіц- кага Пленумаў ЦК КПСС. Усе гэтыя рашэнні накіраваны на вырашэпне галоўнаб задачы, якая стаіць сёвня перад Комуніотычнай партыяй і со- вецкім народам,— сістяматычнае па- лепшанне матэрыяльнага і кулі- турнага становішча совсцкіх людзей, хутчэйшая пабудова комуністычнагл грамадства.У розныя вутві рэспублікі ра:Г- едуцца выхаванцы універсітэта. Многія з учарашніх студэнтаў пой- дуць працаваць настаўнівамі школ, выкладчыкамі навучальных уста- ноў. Іншых чаваюць прамысловасць і сельская гаспадарка краіны. Адказ- ная і пачэсная праца маладога снс- цыяліста! Многага патрабуе ад сіго Радзіма. Няма і не можа быць ні- якага сумнення ў тым, што мала- ды чалавек з універсітэцкім значком на грудзях будзе заўсёды ў першых радах будаўнікоў комунізма, будзе вартым выхаваўшага яго Бсларуека- га дзяржаўнага універсітэта, які но- сіць імя Вялікага Леніна.Шчаслівай дарогі, дарагія тава- рышы выпусвнІБІ! Вьідатных, пос • пехаў у прадстаячай рабоце на ка- рысць нашага народа і любіма/і соцыялістычнай Айчыны!Пачэсны абавязак комсамольцаўЛетнія канівулы студэнты павін- ны правесці з мавсімальнай ка- рысцю: добра адпачыць, загарэць, дапамагчы калгасу ці папрацаваці. на добраўпарадкаванні горада. Ка- мітэт комсамола і прафвон саставі- лі графік работы студэнтаў на .бу- даўніцтве інтэрнатаў. Задача гру- поргаў і прафодігаў, профсаюзных і комсанольскіх бюро састаіць у тыы. каб арганізаваць давладнае выва- нанне графіка работы, дабіцца та- го, ваб змены працавалі добрасум- ленна і арганізавана. Ад гэтага ў значнай ступені залежыць пуск у тэрмін у эвсплуатацыю студэнцкіх інтэрнатаў. Комсамольцы кожнай змены павінны паказваць прыкла.г у працы, сурова асуджаць і караць лодыраў, парушальнікаў працоўнай дысцынліны.Каля паловы студэнтаў прапя-

дуць лета ў сельскай мясцовзсці. Гэтыя таварышы, як было выра- шана на вомсамольскім автыве, павінны адпрацаваць у калгасе н.е менш 15 дзён і ўкласці сваю долю працы ў вывананне рашэнняў пір- тыі і ўрада аб уздыме сельсвай гаспадарві. Нашы студэнты павін- ны не проста працавацв’ у кал- гасах на палявых работах, але павінны быць і агітатарамі. Кожіш студэнт, кожны комсамолец павінш лічыць сваім святым абавязкам чы- таць валгаснівам у час перарываў газеты, растлумачваць пытанні між- народнага жыцця і ўйутранага стч- новішча, дапамагаць у выпуску калгаснай насценгазеты, у палеп- шанні работы калгаснай комсамоль- свай арганізацыі.Кожны комсамолец, прыехаўшм дамоў, павінен явязацца з раёшгьш камітэтам комсамола.

ПРОЛЕТАРЫІ ЎСІХ КРАІН, ЕДНАЙЦЕСЯІ



2 3 А С Т А Л І Н С К І Я  К А Д Р Ы 14 (200)

НАСУСТРАЧ НОВАМУ НАВУЧАЛЬНАМУ ГОДУ(3 універсітэцкага партыйнага сходу)В дакладам аб мерапрыемствах, якія праводзяцца па падрыхтоўпы да новага навучальнага года, высту- піў прарэктар па вучэбнай частцы А. Я . Малышаў.Ён падкрэсліў, што рашэнні ве- раснёўскага і лютаўска-сакавіцкага Пленумаў ЦЕ КПСС з’яўляюцца рашаючымі ў падрыхтоўцы мала- дых спецыялістаў, што ў адпаведна- сці з імі трэба перагледзець вы- кладанне праграмы будучага наву- чальнага года, у адпаведнасці з імі трэба змяніць адносіны да вытвор- чай практыкі, болып удзяліць увагі выхаваўчай рабоце.Папярэднія вынікі гэтага наву- чальнага года сведчаць аб наяўна- сці вялікай колькасці недахопаў у нашай працы, гаворыць далей тав. Малышаў. Болып строгі пады- ход прафесараў і выкладчыкаў да праверкі ведаў дазволіў выявіць шмат слабападрыхтаваных студэп- таў. Асабліва гэта можна было адзначыць на экзаменах па асновах марксізма-лснінізма.Толькі на фізмаце па гэтай ды- сцыпліне болып 10 чалавек атрыма- лі «пасрэдна». На другім курсе аддзялення геалогіі за год змянілася чатыры выкладчыкі. Гэта сведчаннс слабай работы кафедры асноў марк- сізма-ленінізма і выконваючага аба- вязкі загадчыка кафедры т. В. 1. Мацко.Такія факты не павінны паў- тарацца ў наступным навучальным- годзе. А для гэтага зараз неабходна намеціць канкрэтныя змены, каб з першых дзён наладзіць . рытмічную работу.У  сувязі з конкурсам- на многіх кафедрах, гаворыць далей даклад- чык,—- універсітэт зможа папоўніц'» кафедры прафесарамі. Гэта асабліва спрыяльна скажацца на рабоце ка- федры гісторыі СССР і ца рабопе геалагічнага аддзялення, дзё штат

супрацоўнікаў не быў укамплекта ваны,Горш справы абетаяць на кафед- рах геаметрыі, глебазнаўства і рус- кай літаратуры, на якіх нехапае выкладчыкаў і дзе не будзе правз- дзіцца конкурс.Важную ролю адыгрывае акрамя падбору і сама расстаноўка кадраў. Нельга дапускаць мінулагодпія памылкі, калі больш кваліфікаваныя выкладчыкі менш нагружаліся. За гадчыкі кафедраў з дэканамі павін- цы абмеркаваць аб’ём работы вы- кладчыка на цэлы год, а не мяняць яго па тры-чатыры разы за год.-Трывалы расклад спрыяе болып высойай паспяховасці, - гаворыць і . А. Я. Малышаў. А некаторыя дэка- ны перадавяраюць гэтую важную справу сакратарам. Урэшце расклад многае не прадугледжвае, мяняецца штбтыдзень і штодня, не дае магчы- масці студэнтам рыхтавацца да семі- нараў, роўнамерпа працаваць на працягу ўсяго года. У  састаўленні расклада. павінны прыняць удзЛ і агульнауніверсітэцкія кафедры.У гэтым годзе чакаецца зпачна большы конкурс, чым у мінулым годзе. Ад таго, як добра будзц пра- ведзен лдбор паступаючых, залсжаць і паспяховасць і якасць выпускае- мых спецыялістаў.Дакладчык асабліва падкрэслівас, што для таго, каб заахвоціць боль-. пгую колькасць выпускнікбў сярэд- ніх школ удзельнічаць у конкурсе, мала толькі выпусціць даведнікі і вывесіць аб’явы. Нашым прафесарам трэба часцей чытаць лекцыі перад вынускнікамі па радыё, друкаваць у газетах аб тым, каго рыхтуе наш універсітэт. Трэба дапамагчы моладзі цравільна выбраць спецыяльнасць.Конкурс— гэта адбор найболып дастойных. Таму нельга дапускаць разнабою ў вызначэнні ведаў. Трэба выбраць адзін крытэрый вызначэппя

ацэнкі і аб’ектыўна ацэньваць ве- ды паступаючых.- Неабходна стварыць нармальныя ўмовы для абітурыентаў і ў быта- вых адносінах. Адміністратыўна-гас- падарчыя работнікі павінны прыняць ббльад, актыўны ўдзел у : размяш- чэнні паступаючых па інтэрнатах, чым гэта рабілася ў  мінулым годзе.Ужо зараз трэба біць трывогу аб паекарэнні тэмпаў будаўніцтва но- вых карпусоў інтэрната.Многія выступаўшыя ўскрылі прычыны ўказаных недахопаў, уно- сілі прапановы па іх ліквідацыі.Тав. Г. С. Маханёк гаварыў аб недапушчальнасці , знеконкурснага набору студэнтаў. Так большасць студэнтаў, напаўшых на фізмат па дапаўніцельнаму набору, зусім не падрыхтаваны да заняткаў у ВНУ. Яны слабыя па ўсіх прадмётах.3 16 «троек», пастаўленых мной па экзаменах па асновах марксізма, гаворыць. т. Маханёк, большасць прыходзіцца на студэнтаў, _ папаў- шых па знеконкурснаму набору.Тав. Нахімоўская выступіла з асуджэннем факта ўстройства ва упіверсітэт па пратэкцйі. Яна так- сама адзначыла неабходнасць правя- дзеНня субяседвання з медалістамі, бо сярод іх зрэдку трапляюцца гррга надрыхтаваныя, чым непрайшоў- шыя па конкурсу.Аб устанаўденні больш цесных сувязей са школамі рэспублікі гава- рыла тав. Еапралава. Тав. Еахновіч узцяў пытанне аб неабходнасці боль- шай увагі да„ будаўніцтва новых інтэрнатаў. Факты непатрэбнага лібералігма да лодыраў і невукаў ускрыў у сваім выступленні М. С. Зярніцкі.Сход прыняў рэзалюцыю, якая асудзіла ўскрытыя недахопы і на- меціла шляхі да іх выпраўлення.
Вясенняя экзаменацыйная сесія закончыласяВясенняя экзаменацыйная сесія з’явілася дзяржаўнай праверкай якасці работы прафесарска-выклад- чыцкага калектыва і студэнтаў універсітэта за бягучы навучальны год.Напярэдадні сесіі была праведзена значная падрыхтоўчая работа. У святле рашэнняў вераснёўскага і лютаў^ка-сакавіцкага Нленумаў ДЕ ЕПСС былі перагледжаны і дапоў- нены праграмы чытаемых курсаў, праграмы і планы лабараторна-ву • чэбных і вучэбна-палявых практы- кумаў, маючых непасрэднае дачы- ненне да сельскай гаспадаркі. Гэта станоўча сказалася ў ходзе сесіі.Пытанні падрыхтоўкі да сееіі абмяркоўваліся на паседжаннях ка- федраў, на факультэцкіх і аддзя- ленчаскіх сходах. Загадзя былі складзены графікі капсультацый. Пры зацверджанні тэрмінаў здачы таго ці іншага экзамена ўлічвалі- ся пажаданні студэнтаў. Добра працавалі чытальная зала, бібліе- тэка. У дзве змены працавалі ка- бінеты.Выкладчыкі болын строга і аб’ек- тыўна падыходзілі да выяўлення ведаў студэнтаў, чым у мінулым годзе. Нягледзячы на болып строгі падыход, асноўная хціса студэнтаў выявіла толькі добрыя і выдатныя веды. Гэта паказчык сістэматыч- най і настойлівай работы на працл- гу ўсяго навучалыіага года, наказ- чык рэгулярнага наведваніш занят- каў.

Аб добрай рабоце студэнтаў і выкладчыкаў калектьіва на працягу ўсяго навучальнага года гавораць паспяхова прайшоўніая абарона ды- пломных работ выпускнікамі уні- версітэта і вынікі дзяржаўных экза-. менаў.3 312 студэнтаў-выпускнікоў220 абаранілі дыпломы на «выдат- на», 80— на «добра». Толькі дзесяць чалавек атрымалі адзнаку «па- срэдна». Асабліва паспяхова прай шла абарона на хімічным факуль- тэце, дзе з 27 абараняемых работ 22 атрымалі выдатную адзнаку. 10 работ, якія маюць практыч- ную каштоўнасць, рэкамендаваны да друку.Аб добрай самастойпай рабоцз студэнтаў і выкладчыкаў на праця- гу года гавораць і такія факты. На экзамснс па палітычнай эканоміі 3 2-й студэнтаў.ІІІ курса біёлага- глебавага факультэта 17 атрымалі «выдатна», астатнія— «добра». Доб- ра здалі экзамен па . гістарычнаму матэрыялізму і палітычнай эканом;і студэнты IV курса хімічнага Ф і- культэта. 3 49 чалавек, здаўшых гэтыя дысцыпліны, толькі 17 сгу- дэнтаў атрымалі адзнаку «добра», астатнія— «выдатна».. 3 25 студэн-, таў-біёлагаў другога курса веды 22 былі адзпачаны вышэйшым ба- лам і толькі 3 чалавека атрымалі «добра».ІІа ўсіх вядучых дысцыпліпах студэцты наказалі як добры ідэп-

ны ўзровень ведаў, так і ўменне разбірацца ў складаных пытаннях.Аднак. папярэднія вынікі сесіі гавораць і аб наяўнасці сур’ёзных недахопаў у вучэбнай рабоце’ уні- версітэта, у арганізацыі ходу са- мой сесіі.У адказах некаторых студэнтаў, асабліва' першых— другіх курсаў, не выжыта яшчэ шкалярства. Ма- тэрыял засвойваецца часамі фар- .мальна, без ведання аеноўных фар- мулёвак і палажэнняў. Асобныь студэнты малодшых курсаў яшчэ дрэнна арыентуюцца ў міжнародных надзеях, не чытаюць рэгулярна га- зет і часопісаў. _У выніку ўсяго гэтага рад сту- дэнтаў атрымалі дрэнныя і пасрэд- ныя адзнакі па грамадска-палітыч- ных дысцыплінах: Напрыклад, сту- дэнтка першіга курса рускага ад- дзялення Е . Еорань атрьімала не- здавалыіяючую адзнаку па асновах марксізма-ленінізма. Студэнты III курса аддзяііення філасофіі Лебедзева і Інацоў у выніку несур’ёзных ад- нооін да заняткаў атрымалі «незда- вальншоча» па палітычнай эканоміі. Студэнт II курса аддзялення жур- налістыкі Анісіяаў не ведаў формау уласнасці, дрэнна арыентаваўся ў рашэннях вераснёўскага Пленума ЦЕ ІШСС, п е , ведаў, што такое Аенінізм. Студэнт IV курса фізіка | матэматычнага факультэта Сарока атрымаў «пасрэдна» па палітэкано- міі і квантавай механіцы.

Ю .  Г У С Е В І

„Н А У Ч Н Ы Н 11 ТРУД
(басня)

Совет муж ей наук, небесных м
земных,

Собрался обсудііть с раэліічных 
точек зренья

Осла десятчлетнее творенье:
„Ж язнь комаров іі род занятнй ігх’ . 
Ученой мудростью посеребрен 
Поднялся Слон:

-Д рузья!..
Руководііл работой я.
Осел мой ученык. Достойный

ученнк!
Дерзаньем одержнм, в комарші 

мігр проннк 
М подтвердял мое предположенье, 
Что в комарах нет ценного

значенья.
Мудрец передохнул. Поправчл

хобот свой
П  цнцерошіть начал в зал немой: 
—Обогатііл науку он.
Ученую семью он нашу пряумножчл 
Его заметііл я  м сам благословнл. 
М  вознося Осла, Слон лез ііз кожіі, 
Пока не выбнлся нз сііл.
Вот на трнбуну прыгнул Кот

ученый
П  заюлііл вокруг слоновых фраз: 

-Д а, даПОсел— талант. П  труд сей,
оный

Достонн похвалы. Н о каждый
здесь чз нас

Хвалу мудрейшему учнтелю
воздаст.

Вдруг слова попросііл Медведь
авторнтетный

(Он был болышім любіітелем
цШпаві);

—В  вопросах этнх я Не
-  компетентный, 

Н о чувстеую душой—в науку
сделан вклад.

Цнтаткн к месту, между прочц\ 
Комар сам носа не подточчт.
—Я  труд перелнстал, нашел в нЛ  

смысл м толк.
Ценю за новнзну.. Оратор наш

умолк.
—Какое мненье у  Лнсчцы? —  
Спроснла нараспев Сннііца 
(Она была ученый сенретарь)
—С о всеміі я согласна. Мое

мненье—\
Работа крупного значенья.
Её давно бы, так сказать, 
Отдельной кніігой надобно ііздаті 
Совет решнл: за капнтальный

труд |
О слу препоручнть научный

ннстчтут
Ц  соответственно тому прнсвош

званье.\
Творенье сдать в набор без

опозданья.
Слону в связч с находкой новой 
Вруч'нть венок лавровый.
Бывает так: авторіітет слонов( 
[Конечно, здесь прнем не новый) 
Ослы ыспользуют, чгпо-б вылезтіі 

. в чнны
Зат о от кріітцка нзбаелены

СлоныI

БіёлагІ на практыцы NБагатая і цікавая практыка ў 'гэтым годзе ў студэнтаў біёлага- глебавага факультэта. Яна разліча- на адначасова на папаўненне ведаў студэнтамі і па практычнае вывучэн- не тых месцаў, дзе будзе праводзіц- ца практыка.Студэнты I і II цурсаў аддзялення біялогіі будуць вывучаць флору і фауну ў палявых умовах на Нара- чанскай біялагічнай станцыі. На біядагічнай станцыі Чырвонае Уро- чышча студэнты I курса глебавага аддзялеыпя пройдуць практыку па батаніцы і геадэзіі, студэнты друго- га курса будуць практыкавацца
Былі выпадкі вымагацельствэ адзнак асобнымі студэнтамі. Студэнт III курса аддзялення геалогіі Еры- вадўбскі атрымаў «пасрэдна» па ар- ганічнай хіміі. Дабіўшыся дазволу пераздаць курс, ён патрабаваў, каб выкладчык паставіў добрую адзнаку без паўторнага апроса. Еалі вы- кладчык адмовіўся, Ерывадубскі па- чаў пагражаць яму. За гэта сн быў выключан з універсітэта.Дяпер, калі ідуць апошнія экза- мены, перад калектывам універсітэ та паўстае задача ўзорна падрых- тавацца да новага навучальнага го- да. Ужо цяпер неабходна шырока распачаць падбор і расстаноўку пра- фесарска-выкладчыцкіх кадраў. За- гадчыкі кафедраў і дэканы павіп- ны своечасова склаеці расклад ?л- няткаў на новы навучальны год. Лекцыйную работу неабходна дару- чыць болын вопытным, кваліфіка- ваным выкладчынам. Расклад за- няткаў павінен быць складзены так, каб у студэнтаў застаўся час для самастойнай работы. Нельга дапу- скаць перагрузкі выкладчыкаў лек- цыйнай работай, семінарскімі і гірактычнымі заняткамі. Планы выхаваўчай і палітыка-масавай ра- боты павінны прадугледжваць ак- тыўны ўдзел у гэтай рабоце студэн- таў. Неабходна ўзорна правесці на- бор новага папаўнення.Гэта забяспечыць добры пачатак і рытмічны ход вучэбнага працэсу ў новым навучальным годзе.

па глебазнаўству. III курс біёлаг вытворчую практыку будзе прзі дзіць непасрэдна ў калгасах, соўі сах, вопытных станцыях, экспеі цыях Маладзечанскай вобласці і ІІалессі. Студэнткі Белая, ЦвяткоІ Еашэўская і  іншыя будуць прзі ваць па ўліку кармавых угодда Вілейскага і Мядзельскага раёнаўі У  нашым падшэфным калгі «Еомінтэрн» студэнты III ку| ўжо закончылі апісанне глеб. тэрыялы гэтага апісанпя буН  пакладзены ў аснову пры састаул| ні карты калгаса.Трэццекурснікі разам са студэв мі Еішынёўскага універсітэта кіраваліся на вопытную став Бараўляны, дзе правялі практі) пад кіраўніцтвам праф. I. С. Лу новіча. У жніўні практыка зноў дзе ў калгасах (Ельскі раён, Гош| скай вобласці).Студэнты, закончыўшыя IV Ц накіраваны на праддыпломную іп тыку таксама ў калгасы і соўг| рэспублікі.
П . П ЯТРО В І1

дэкан біёлага-глебавага 
факультэта.
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РаботКв»!У Л Е Т Н І  ЧАСУсё лета будуць працаваць цыі лёгкай атлеткі і тэнісі якіх займаюцца ў пераважнан бі шасці студэнты-мінчане. У ліі лёгкаатлеты універсітзта прым удзел у першынстве рэспублі| скіх таварыстваў.20 студэіугаў, якія займалі<| секцыі альпінізма, паедуць у пінісцкія лагеры для ўзыходжя на горы Алібек і Накра. Столь| студэнтаў правядуць дета ў сцкіх паходах па Каўказу.Выкладчыкі кафедры фізкулы! і спорту выедуць на возера Н| для прыёму норм на значок Нормы па плаванню будуць прьі ца і ў паступаючых ва універ| на працягу ўсяго жніўня.20 гімнастаў універсітэта муць удзел ва Усесаюзным па( фізкультурнікаў у Маскве.
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У  С Е Т - Ц Ы  П А Р Т Ы . Н Н ’А Й  А С В Е Т Ы
Н Е К А Т О Р Ы Я  В Ы Н І К І§!акончыў работу філасофскі секд- навуковых работнікаў філала-, *гч В іага Ф^культэта. Тут самастоііца % Н у ч а л і марксісцка-ленінскую тэо- |ііо 29 чалавек. На нрацягу наву ьнага года было праведзена семінарскіх заняткаў. Вывучаны Ітупныя пытанні:Ташэнні вераснёўскага Пленума КНСС.3‘ашэнні пят.аіі сесіі Вярхоўн^іга іета СССР.|[арксізм-ленінізм аб ролі народ- мас і асобы ў гісторыі. йб’ектыўны характар законаў рэ- Ітычнага мастдцтва. рхатыка семінара распрацавана ц актыўным удзеле г.саміх слуха- . Яна максімал ьна набліжана рх спецыяльнасці. Так, нацрык- вывучаючы . тэму .«Марксізм- шізм аб роді народных мас. і ы ў гісторыі» мы ^ прьіцягралі гэтай тэм ы спрцыяльны матэры- з гісторыі :; літаратурьі і мовьг, энтры данай тэмы быў кцаліфі- іны да,кладг дац.. М. С . Зярніцкагд ірксізм-леціяізм'. аб^ролі -ндрод мае і аообы, ў ' гшторыі»,.. Адна

В7.І і нГ.ц

часова быў зарлуханы 'змястоўйы ^аклад ст. выкладчыка Г. С. Акула- ва «ІІласікі рускай філасофіі XIX  во- ка аб ролі народных мас і асобы ў гісторыі».Асабліва важна падкрэсліць, што на семінары былі заслуханы спецы- яльныя выступленні, асвятляючыя пастаноўку і рашэнне данай праб- л(?мы ў літаратуры і народнай твор- часці. Так, кандыдат філалагічных навук В . А. Захарава ў сваім вы- ступленні ізлажыла праблему нарол- ных мас і асобы ў  вуснай паэтыч- най пароднай творчасці. ДацэНт Ф. I. Куляшоў асвятліў пытанне аб на- родных масах і аеобе ў  гісторыі рускай літаратуры.' Дацэнт Д. Е . Фактаровіч цікава расказаў аб тым, як рапіаецца праб- лема мас і асобы ў гісторыі сучас- най зарубежнай літаратуры.Дацэнт Б. I. Касоўскі выступіў па пьітанню аб мове і народзе.Аб аб’ектыўным характары зако- наў рйалістычнага мастацтва цікавы даклад прачытаў прафесар I. В? .Гу- тараў. 3 выступленняў па гэтай I тэме трэба адзначыць ; кваліфікава-

ныя выступленні кандыдата філа- лагічных навук 0. В. Казловай і дацэнта Е . II. Ерась.Акрамя лералічаных таварышаў, актыўна працавалі ў семінары за- служаны дзеяч навукі дацэнт М. I. Жыркевіч, старшы выкладчык В. М. Мартынюк, дацэнт В. М. Цімафееза і  кандыдат філалагічных навук Адамовіч.Некаторыя тавзрышы (А. I. Сто- ражаў) абмежаваліся толькі навед- ваннем семінара, а некаторыя нават зрэдку паяўляліся на занятках. Бы- лі і іншыя недахопы ў рабоце. Яны своечасова пераадольваліся. У  гэтым немалая заслуга насценнай газеты «Слова філолага», якая на сваіх старонках сістэматычна асвятляла работу семінара.Аднадўшная думка ўдзелвнікаў семінара— у будучым навучальным годзе прадоўжыць работу семінара ў такім-жа напрамку. Намечаны пер- гаачарговыя тэмы заняткаў: «Праб- лема тыповага ў літаратуры», «Спе цыфіка мастацкага мышлення».
Прафесар I. ЛУШЧЫЦКІ, 

кіраўнін семінара.

АРГ А Н І З А В А Н А П Р А В Е С Ц І  
С Е С І Ю З А В О Ч Н І К А Ў

ФІЛАСОФСКІ СЕМІНАР НАВУКОВЫХ РАБОТНІКАЎр-га чэрвеня 1954 годзі былі пра- Іены заклточныя ’ ітогайыя за- ІкІ філасофскага семінара, якім іге В. I. Сцяпанаў. У  гэтым се- іры прымаібць удзёл пераважна (ковыя ‘супрАцоўнікі ‘ фізіка Іэяатычнага, хімічнага і біялагіч- |а факультэтаў. Актўальныя тэмьг асофскага хдраік^ару, ‘цесна звязя- І  з нраблемамі шэрагу навуковых іецыплін, заўседы выкйікалі па- іздсуго' цікаВасць усіх удзельні- сёмінара.
ў т сваіх выступленнях пры абмер |анні вынікаў рзботы ремінара Іуковыя -работыікі выказалі тта-І Іанне .. , захаваць у  далейшым рктуру . і метады яго работы, якія аўдаль сябе на працягу апошціхВры , абмеркаванці. праблем Ііьнага і спецыяльнага- характа-}

ру члены семінара прымалі актыу- ны ўдзел у дыскусіях ’і заўсёды атрымоўвалі канкрэтныя і змястоў- ныя ўказанні з боку тав. Сцяпана- ва, які карыстаецца ва ўсіх удзель- нікаў заслужаным аўтарытэтам. ІІры аналізе складаных праблем сучасцай навукі,. ці датычыцца гэта прапрацоўваемай тэматыкі спецы- яльных пытаннлў фізікі або матэма- тыкі, біялогіі або фізіялогіі— заўсё- ды ўдзельнік семінара атрымае ад кіраўніка правільныя філасофскія накіраванні. Бось чаму ўдзельнікі семінара так цёпда адклікаюцца аб сваім філасофскім семінары, які без- умоўна прыносіць вялікую карысць кожнаму яго ўдзельніку ў навукова- дасДедчай рабоЦе. Сярод членаў.се- мінара трэба асабліва адзначыць актыўны ўдзел праф. Н. Ф. Ярмо- ленкі, праф. Ф. Г. Асіпенкі, М. М.

Паўлючэнкі, дацэнта Ламбіна, стар- шага выкладчыка Балабаева і ін- шых. У  бягучым годзе адбылося 12 паседжанняў, на якіх прапрацоўвалі- ся самыя рознастайныя тэмы: «Тэ- зісы аддзела агітацыі і прапаганды ЦК КПСС і ІМЭЛС аб 50-годдзі Кому- ністычнай партыі», «Рашэнні верас- нёўскага пленума ЦК КПСС», «Ба- рацьба з ідэалізмам у хімічнай на- вуцы на сучасным этапе», (даклад праф. Ф. Г. Асіпенкі), «Дыялектыч- ны матэрыялізм і мічурынская бія- логія» (даклад дац. С. В. Калішэві- ча), «Матэрыя і свядомасць» (даклад праф. Юньева).Тэмы будучага года згодна наме- чанаму плану ўжо размеркаваны паміж удзельнікамі семінара.
Стараста філасофскага семінара,

I. П. ШАПІРА

Значнае месца ў падрыхтоўцы кадраў для соцыялістычнай народ- най гаспадаркі і культуры рэспуб- лікі мае завочны факультэт БДУ імя В. I. Леніна, які дае магчы- масць без адрыву ад вытворчасці атрымаць закончаную вышэйшую адукацыю.Навучанне на завочным факуль тэце БДУ імя В. I. Леніна набыло вялікую папулярнасць сярод пра- цоўных усёй нашай краіны. Аб га- тым свсдчыць бесперапынны рост колькасці студэнтаў-завочнікаў. У сучасны момант ва універсітэце на- вучаецца болын 1500 завочнікаў Гэта людзі розных прафесій: рабо- чыя, калгаснікі, партыййыя і со- вецкія работнікі, педагогі, ваен- наслужачыя і іншьія. Толькі ў бягу- чым навучальным годзе завочна за- канчваюць універсітэт 100 чала век.Безумоўна, завочная вучоба ва універсітэце— справа нялёгкая. 8а- вочнікам даводзіцца сур’ёзна праца ваць над кнігай і адначасова выкон- ваць свае абавязкі па службс. Гэта накладвае свой адбітак на якасць падрыхтоўкі іх да сесіі і патрз буе ад навуковых супрацоўнікаў універсітэта клапатлівай работы з завочнікамі, каб дапамагчы ы ліквідаваць ўсе маючыяся прабелн ў падрыхтоўцы да здачы той ці ін ніай дысцыпліны.Цяпер на завочным факультэце наступае гарачая пара. 3 1-га на 31-га ліпеня праводзяцца летняя лабараторна-экзаменацыйная і ўста- новачная сесіі студэнтаў-завочш- каў.Завочнікам высланы выклікі на сесію. Усе яны атрымалі вучэбныя планы сесіі, кантрольныя і курса- выя работы.Аднак, нягледзячы на зробленае, у  падрыхтоўцы да сесіі завочнікаў яшчэ маюцца сур’ёзныя недахопы. Калі болыпасць кафедраў, безумоу- на, сумее забяспечыць усе віды заняткаў у час летняй сесіі квалі-! фікаванымі навуковымі работнікамі, дык такія кафедры, як кафедра гі-

сторыі СССР (загадчык дац. Л. С. Абецэдарскі), гісторыі старажыт- нага свсту (загадчык дацэнт Ф. М. ІІочай), кафсдра шімсцкай і фрап- цузскай моваў (загадчык старшы выкладчык Е. А. Мацісон) наўрад ці змогуць зрабіць гэта; Цяжкасш ўзніваюць пры забяспсчанні чы- тання некаторых дысцыплін вы- кладчыкамі гэтых кафедраў.Акрамя таго, для нармалыыгі размяшчэння па групах студэнтаў- завочнікаў нсхапае 9 вяліісіх аўды торый. Таму рэктарат вымушан каймаць аудыторыі ў другіх ВВУ г. Мінска.Для таго, каб летняя сесія за- вочнікаў прайшла арганізаванл, перш за ўсё неабходна, каб выклад^ чыісі своечасова закончылі скяадап- не і зацверджанне на кафедрах плапаў лекцыйпых, лабараторігых і практычных заняткаў. ЗагадчыкІ кафедраў павінны вылучыць дліі работы з завочнікамі найболыгг кваліфікаваных выкладчываў, па- стаянна кантраляваць іх работу, вывучаць і абагульняць* метадыч- ны вопыт работы са студэнтамі- завочнікамі, аказваць шырокую ме- тадычную дапамогу завочнаму фа- культэту.Неабходна тэрмінова скласці і зацвердзіць экзамснацыйныя білёты, наладзіць чоткую работу бібліятэкі, чытальнага зала, Вабінетаў і лаба- раторый.' Вялікае значэнне маё стварэнне добрых жыллёва-бытавых умоў для студэнтаў-завочнікаў. Нажаль;. ад- міністратыўна-гаспадарчая частка (прарэктар тав. Бярэзін) мала кла- поціцца аб стварэнні такіх умоў для студэнтаў і выкладчыкзў; уздельнічаючых у летняй экзамена- цыйнай сесіі завочнага факультэта.Рэктарат і дэканат завочнага фа- кудьтэта павінны прыкласці ўсе сілы і выкарыстаць усе маючыясл магчымасці, каб правесці сесію за» вочнікаў на высокім ідэйна-тэарз* тычным узроўні.
А. АКІНЧЫЦ, 

дэкан завочнага факультэта.

Да вынікаў агляду студэкцкіх навуковых работ1953-54 навучальным годзз ІіШдэнцкае навуковаё таварыства рвверсітэта дабілася значных по- йаў у  справе арганізацыі да- Ідчай т>аботы <ітудэптаў. Палеп- рв нлася работа гурткоў, узрасла іх  з Іькасць,’ студэнцкія даследаваннІ. 
і ілі болып актуальнымі.|а універсітэце працавала 05 коў, супраць, 57 у 1952* і(|3 годзе. У  іх .рабоце ўдзельнічала я 1000 студэнтаў. За год у гурт- было прачытана і абмеркавана I  дакладаў (у мінулым годзе-^

Цёлетні год. быў самым плёп- за ўсе апошнія гады, як іі.і іькасці работ, выкананых студэн- бі, так і па іх  навуковай і 'іірак- рнай ваштоўнасці.радвядзеннем вынікаў* дзейнасяі і яго гурткоў з’яўляюцца ■водзімыя штогод універсітэцкія (агульнагарадскія агляды студэнц- 1  навуковых работ. У  гэтым годзе

бшлапчнага, філалагічнага і гіста- рычнага факультэтаў (стаіЛпыпі Советаў СНТ тт. Галадушка, Шал- коўская і Куцакова), якія ірадста- вілі на агляд 130 работ. Работы біялагічнага факультэта выначаюп- ца асаблівай практычнай каштоў- насцю. Значна палепшылася. якасць йрадстаўленых на агляд работ на грамадска-ііалітычных навуках," што сведчыць аб • палепшанні работы гурткпў ііа гэтых дысцыплінах.Прыемна адзначыць, што за нл- значным выключэннем усе рабогы філалагічнага факультэта, прадстаў- леныя на гарадскі агляд, з’яўляюцца работамі, выкананымі студэнтамі I, II, Ш  і IV курсаў.Лепшыя работы студэнтаў атры- малі на аглядзе шысокую адзнаку.Студэнтка біёлага-глебавага фа- культэта Е . Паповіч у сваіх работах «Зкалагічныя асаблівасці і эфек- тыўнасць мер барацьбы з каню шынным даўганосікам» і «Яблынев іяІП універсітэцкі агляд было прад- *І0ЛЬ У Беларусі» разбірае важныярена каля 315 найболып цатн* ннх у тэарэтычных і практыч- ІД  адносінах даследаванняў. 183 |іх  атрымалі адзнаку I і II катэ^ № й  і былі рэкамендаваны Вучо- р і  Соретам .на V гарадскі агляд Нцэнцкіх навуковьіх работ. В я д ш га  прспеху' дабіліся гурткі

ў практычных адносінах нытанні аб мерах барацьбы са шкоднікамі сель- скай гаспадаркі.Вялікае значэнне для БССР мае праблема асваення асушаных балот. Гэтаму пытанню прысвечана рабо- та студэнткі 0 . Калешка «Уплыў еуадноеін калійна-фосфарных угна-

енняу на ураджап ауса і устонлі- васць яго сцеблаў супраць палягання на тарфяна-перагнойных глебах». Серыя даследаванняў студэнтак А. Акуловіч, В. Кашчэўскай, Н. Цвет- ковай. і іншых прадстаўляе сабой абагульненне работ па інвентарыз і- цыі сенажацей Маладзечненскай вобласці. Студэнткі Н. Лукашык і С. Бародзіч правялі значную работу па вывучэнню мер барацьбы з узбу- джальнікамі захворванняў каштоў- най кармавой культуры— канюшы- ны.Народна-гаспадарчае значэнне маірць даследаванні студэнтак біёла- га-глебавага факультэта Л. Кішчан- ка, В. ПІкіндэр, Н. Ветравай і ін- шых, прадстаўляючыя вынікі ком- гілекснага вывучэння метадау інтэнсіфікацыі сажалкавай гаспа- даркі.ІІемалую цікавасць маюць ра- боты студэнтаў геолага-геаграфіч- нага факультэта Н. Валністага, В. Сіняковай і іншых. Яны даюць фізіка-геагрфаічную характарьі- стыку асушаных балот.Цікавыя работы студэнтаў філа- лагічнага факультэта Е. Камароў- скага, А. Барташэвіч, В. Гудовіча, Н. Арочкі і іншых, якія прысвечаны вывучэнню важнейшых тэарэтыч- ных праблем сучаснай беларускаГі мовы і літаратуры.

Лепшымі навуковымі кіраўнікамі гурткоў, якія прадставілі на агляд найболыпую колькасць работ, з’яў- ляюцца прафесар Г. Г. Вінберг, (гурткі гідрабіялогіі і энтамалогіі), дацэнт С. В. Калішэвіч (гурток фізіялогіі раслін), В. I. Сцяпа наў (гурток дыялектычнага ма- тэрыялізма), праф. I. Н. Лушчыцю (гурток гісторыіі рускай філасофіі) дац. Д. Е . Фактаровіч (гурток зару • бежнай літаратуры), дац. М. I. Жыркевіч (гурток сучаснай бела- рускай мовы).Вынікі агляду з’яўляюцца, з дру- гога боку, адлюстраваннем дрэннай пастаноўкі навукова-даследчай ра- боты студэнтаў у асобных секцыях і гуртках Таварыства.Гурткі фізіка-матэматычнай і хі- мічнай секцыі прадставілі ўсяго 29 работ. Гэта, безумоўна, вынік слабай пастаноўкі работы болыпасці гурткоў гэтых секцый у мінулым го- дзе. Акрамя таго, на фізіка-матэма тычным факультэце болын паловы прадстаўленых на агляд работ скла- даюць работы студэнтаў У-х курсаў. Гэта гаворыць аб тым, што йа факультэцс дрэнна абстаіць справа з уцягненнем у сур’ёзную даслед- чую работу студэнтаў I, II, III кур- саў.Недастатковы ўзровень навукова даследчай работы студэнтаў фізіка- матэматычнага і хімічнага факуль- тэтаў у значнай меры тлумачыццаі

тым, што многія работнікі гэтых факультэтаў дрэнна кіруюць гурт- камі.Дрэнна працавалі ў вучэбным го- дзе гурткі А. М. Базыленка, дац. В. М. Ламбіна, дац. Ю. С. Пшыркоза і некаторых іншых. Натуральна, шго яны не змаглі прадставіць на агляд ніводной работы.Вынікі штогадовых аглядаў сту- дэнцкіх навуковых работ з’яўляюц- ца яркім паказчыкам няўхільнага росту даследчай работы студэнтаў універсітэта. На працягу двух апош- ніх год на III і IV гарадскіх агля- дах універсітэт займаў першае месца сярод ВНУ Мінска, як па колькасці, так і па якасці прадстаўленых ра- бот.У гэтым годзе на V гарадскім аглядзе наш універсітэт зноў заняў першае месца сярод ВНУ горада. Якасць болынасці работ высокая. Так, напрыклад, з 25 работ, адне- сеных да I катэгорыі па раздзелу соцыяльна-эканамічных навук, 23 належаць студэнтам нашага унівср- сітэта. 22 работы студэнтаў універ- сітэта аднесены да першай катэго- рыі ў секцыі біялагічных навук, 14— у секцыі філалагічных навук і г. д. Наогул, пераважная больша- .. сць работ аднесена да першай і другой катэгорый і толькі 15—  20 работ— да III катэгорыі.
А. САМУСКЕВІЧ.



4 ЗА С Т А Л І Н С К І Я  К А Д Р Ы 14(20(1Што перашкаджае будаўніцтву інтэрнатаў
БЕЗ ІНІЦЫЯТЫВЫБаля растворнасоса горача спра- чаліся прараб Салоха, ыеханік Яку- боўскі і ўсе тыя, ваыу не было чаго рабіць. Аднак нягледзячы на тэм- перанентныя спрэчві, растворнасос не падаваў раствору нават на пер- шы паверх.Хітравуыную загадву першым вывазаў ыеханів:—  Тану што не ўстаноўлены прычыны непрацаздольнасці насоса, астановіы яго.Прарабу Салоху яв найлепш прышдася тавая дуыва.—  Бачыце, тут справа і  ў  ыа- тэрыяльнай заахвочанасці,— тлу- ыачыць прараб.— Працуючы ўруч- ную , тынвоўшчыв атрыыоўвае ўдвая бодып, чыыся з дапаыогай насоса.Прадзедаўсвая душа Салохі, яв бачна, не завдапочана тэрыінозым пускам у  эвсплуатацыю студэнцкіх інтэрнатаў. Проста сарвазыаы гу- чаць словы «Мяне вінулі сюды на прарыў», явія ведьні часта вав- статуе прараб.На паўвева пастарэлі брыгадзіры- тынвоўшчыві Сліньво і Каляснёў. Любая ыеханізацыя працы вывлі- вае ў іх  балючае рэагаванне. У  выніву болыпасць раствору падаецца не па бловах, а ўручную. Толькі нядаўна на аб’екце «В» устаноўлен вадаправод, дагэтуль-жа і вада п і - давалася тынкоўшчыкам вёдрамі. Вось і  атрыыоўваецца, што працы на рубель, а варысці на вапейву.Пазіцыю сузіральтваў зайыаюііс і  другія адвазныя асобы. Спасы- лаючыся на тое, што ўсе аб’екты трэста— «тэрміновыя справы», меха- нів Явубоўскі вельыі здзіўляецца, валі яго паправаюць рабочыя за аджытыя ыетады тынвоўві. Нераз- рашыыай праблеыай для ыеханіва з’яўляецца ыеханізаваная падача на верхнія паверхі раствору... Справа, значыць, не ў  тэхнічнай няграыат- насці, а ў  безініцыятыўнасці кіраў- нівоў, у  безадвазных адносінах да выванання пастановы партыі аб своечасовым заванчэнні будаўніцтва інтэрнатаў.

БЕЗ ПАЧАТКУ I КАНЦАПравільная арганізацыя працы адыгрывае вялівую ролю ў паспяхо- выы вывананні графіва будаўнічых работ. Своечасовы прыход на працу,

гаспадарчае расходванне матэрыя- лаў і правільнае выварыстанне ра- бочага часу— павінны былі-б стаць у цэнтр увагі кіраўнівоў будаў- ніцтва. На жаль, працоўная ды- сцыпліна на аб’евтах пастаўлена слаба. Дастаткова свазаць, што са 105 рабочых працуе на інтэрнатах штодзённа ыенш ста. Болып таго, пе вядзецца барацьбы з прагулыпчы- вамі. Усім вядоыы прозвішчы цесля- роў Брасіва, Баравіка, Тарлоўсвагз і Ляха брыгады Бадзійва, явія «пра- славілі» сябе наплявацельсвімі ад- носінаыі да даручанай справы. Яны па невальві дзён не выходзілі на работу, а валі з’яўляліся, дыв у нецвярозыы становішчы. Прараб Садоха не знайшоў на іх  ыеры ўздзеяння. Злыя языві гавораць, што ён абмяжоўваецца тыы, што журыць прагулыпчыкаў за чаркай гарэлкі ў сталовай валя гасцініны «Беларусь».Пераўзышоў свае паўнамоцтвы і начальнів аддзела вадраў будаўні- чага ўпраўлення № 5 тав. Хацьво, які шчырай рувой раздае водпускі да чатырох дзён. Гэтыы «рэцівы начальнів» безадвазна ўставіў пал- ку ў  кола будаўніцтва.Балі рабочаму патрэбна атрымаіп- які-небудзь інструмент, то яму да- водзіцца траціць паўгадзіны, бо знайсці владаўшчыцу не тав лёгка (кладаўшчыца лічыць за лепшае праводзіць свой працоўны час ва універсітэцвім скверы). Вось гэтыя на першы погляд дробязі аказваюнь дрэнны ўплыў на ход будаўніцтва. Між тым, пытаннем арганізацыі працы на >аб’евтах не займаецца ні трэст, ні будаўнічае ўпраўленне, ні адміністратары універсітэта.ЗА Б Я СП Е Ч Ы Ц Ь
БУДАУНІКОУ

МАТЭРЫЯЛАМІЗабеспячэнне будаўнівоў неабход- нымі будаўнічымі і  сталярнымі ма- тэрыялаыі на аб’евтах ыае сваю гісторыю. Яна поўна рашучых по- тапраліўных змаганняў на бумаж- ным і бюракратычным франтах. Цяжка ўявіць, кольві скарг, пра- шэнняў і г. д. адправіў у  трэст інжынер Жалвовіч. Але буыажныя намаганні Жалвовіча не прыносяць нічога станоўчага.

Дрэваапрацоўчы ваыбінат забя- спечвае будаўнікоў сырымі і вры- вымі дошвамі, явія без двухыесячнай прасушві непрыгодны для ужывап- ня. Яа аб’евтах-жа тавія дошкі пускаюць у ход, кладуць падлогу, ставяць перагародкі, а потым пера- рабляюць усё нанова (відаць, у мі- тах «матэрыяльнай Заахвочанасці»). Гэты-ж ваыбінат не забяспечвае будаўнікоў шафамі. Зразумела, шго віраўніві камбіната і трэста не лі- чаць заванчэнне будаўніцтва ітнэр- натаў тэрыіновай справай. Болын таго, яны не сустраваюць ніякага процідзеяння з бову універсітэцвіх гаспадарніваў.Вялівія затрыыві ў  тынваванні сцен. выцякаюць з адсутнасці гаша най вапны і многіх іншых неабход- нейшых ыатэрыялаў. Відавочна, пі- саннеы буыажав ні т. Жалковіч, ні т. Салоха не' паыогуць справе. Па- трэбна рапгучае ўмяшанне граыад- скіх арганізацый горада, каб павла- сці канец валакіце ў дастаўцы інтэрнатам будаўнічых матэрыялаў.Ш ЧЫ РЫ Я НА АБЯЦАНКІРабочыя, працуючыя на будаў- ніцтве, у  абедзенны перапынак рас- ходзяцца па ўсім горадзе ў пошуках абеду. У  гарадскіх сталовых нельга паабедаць за час, так што ыногія рабпчыя задавальняюцца прыхвача- ныі» .  дому кавалкам хлеба. Буфзт у хімкорпусе звёў асартымент страў да мінімума і зараз гандлюе папя- росамі і напітвамі. Паабедаць рабо- чыя тут не ыогуць. Рашыць «абе- дзенную праблему» можна было выдачай рабочым талонаў на хар- чаванне ў студэнцкай сталовай. Рабочыя паранейшаму трацяць ынога вапггоўнага часу ў пошуках харчу.Прафвому неабходна давесці да канца пачатўю справу.
Да пачатву новага навучальнага года засталося два ыесяцы. Ва універсітэт прыдзе новае папаўнзн- не студэнтаў, явіы патрэбна даць жыллё.• Будаўніві! Студэнты чакаюць ад вас інтэрнатаў!

3. ЮР'ЕЎ.

Л ІС Т  АД ПО ЛЬСНІХ СТУДЭНТАЎ

новыя ВЫДАННІ НАШЫХ ВУЧОНЫХ8а апошні час у  выдавецтве Бе- ларускага дзяржаўнага універсітэта іыя В. I . Леніна вышаў шэраг віііг  і брашур, аўтараыі якіх з’яўляюцца вучоныя універсітэта. Гэты прыем- ны фавт сведчыць аб некаторым ажыўленні вучэбна-педагагічнай і ныдавецкай дзейнасці ва універсі- тэце.Адным з такіх выданняў з'яу- ляецца брашура кандыдата філала- гічных навук дацэнта Д. Е. Факта- ровіча «Друк Бітайскай Народнай Рэспубліві». Багата насычаная фав- тычныы ыатэрыялам, брашура з’яў- ляецца ваштоўным дапаыожнікаы пры вывучэнні студэнтаыі аддзялен- ня журналістыкі вурса гісторыі зарубежнага коыуністычнага і рабо- чага друку. У сучасны моыант да- цэнт Д. Е . Фактаровіч здаў у друв брашуру аб друку Барэйскай Народна-Дэмавратычнай Рэспубліві, якая тавсама выйдзе ў выдавецтве нашага універсітэта.Ва універсітэцкую бібліятэку і чытальныя залы паступіла брашурц

загадчыва ваф.едры тэорыі і прак- тыві совецкага друку М. С. Зярніц- кага «Аб партыйнасці совецкага друву». Грунтуючыся на важней- шых тэарэтычных палажэннях ле- нінскага артыкула «Партыйная ар- ганізацыя і партыйная літаратура», аўтар у даступнай формс вывладае асноўныя прынцыпы, явімі віруецца ў сваёй паўсядзённай правтыцы наш партыйна-совецкі друв. Работа М. С. Зярніцкага акажа пэўную ка- рысць будучым журналістам у спра- ве паглыблення іх ведаў па вурсу тэорыі совецкага друку. чНавувовай грамадскасці наштй краіны добра вядомы працы па геа графіі і геалогіі, явія налсжаць пяру доктара геолага-ыінералагічных на- вук прафесара Б. I. Лукашова. У гэтыы годзе ў выдавецтве нашага уніоерсітэта вышлі ў свет яшечэ дзве яго працы.«Адврыцці і даследаванні Азіі ■> так называецца адна з гэтых прац. Абапіраючыся на канкрэтны фаК-

прасочваеазіяцкагатычны матэрыял, аутар гісторыю даследавання кантыненту. 3 аоаблівай сілай ца.Д- врэсліваецца ў кнізе выдатны ўвлад, які ўнесены ў гэтую спраеу прадстаўнікамі русвай навуві,Апісанню геалагічнай структуры і прыродных багаццеў Азіі прысве- чана другая праца прафесара Б. 1. Лувашова «Геалогія і варысныя вы- капні Азіі». Бніга вышла тавсама ў выдавецтве БДУ імя В. I. Леніна.Рыхтуецца да друву і неўзабаве выйдзе ў свет работа Б. I. Лува- ішша «Бара выветрыванняў геало- гіі карыеных выкапняў».Вопыт напісання і выдання тэарэ- тычных дапаможнікаў для студэнтаў універсітэта варты ўсялявага перай- мання. Яго павінны падхапіць і нрадоўжыць спецыялісты ўсіх галіч навукі нашага універсітэта. Сту- дэнцтва чакае ад іх новых, высока- якасных кніг і брашур!

Студэнты аддзялення журналісты- ві нашага універсітэта ўжо другі год перапісваюцца са сваіыі сябрамі, студэнтамі журналістыві Варшаў- скага універсітэта. Сябры дзеляцца сваімі ўражанняыі аб будучай пра- фесіі, расвазваюць аб сваіы жыцці, вучобе, грамадсвай рабоце.Ніжэй мы друкуем вытрымві з пісьма Варшаўскіх студэнтаў, якое нядаўна атрыыалі студэнты аддзя- лення журналістыві.За апошні час мы можаы пахва- ліцца перад Ваыі тыы, пішуць польсвія сябры, што наш факультэт атрыыаў новы будынав. I  хоць ён яшчэ не зусім дапрацаваны ўнутры, але ўжо дзве светлыя аўдыторыі служаць нам з пачатву года. Божны факультэт мае сваю падручную, бібліятэву, маецца чы- талыш перыядычнага друку. Наш корпус знаходзіцца на старой пры гожай варшаўсвай вуліцы Браваў- скае Прадмесце. На гэтай вуліцы жылі і тварылі Фрыдэрык Шапэн, Станіслаў Манюшка. Паблізу стара- жытнага гарадсвога рынка ўзвыша- ецца помнік нашага вялівага паэт і Адаыа Міцвевіча. Гэты поннів быў разбураны фашыстаыі, але ў 194$ годзе ён быў адноўлен сіламі саміх варшавян. Направа ад нас знаходзіц- ца Нольская Авадэыія навук каля ўвахода явой стаіць помнів вялікага вучонага Нівалая Баперніка. А калі стоячы на вуліцы, падымаеш галапу ўверх, то бачыш узнімаючыяся да неба абрысы Дварца культуры—  жывога сімвала вечнай непарушнай дружбы нашых народаў. Прыгожа нашая сталіца. Між іншыы, аб ёй ыы будзеы пісаць не раз.Мы напісалі ўжо Ваы аб прагра- ме нашых занятваў і раскладзе за- нятваў на выпускных вурсах. Балі Вас цівавяць падрабязнасці, ыы э ахвотаю адважан на вашыя пытан- ні. У  апошні час у  нас адбываюц- ца сустрэчы з віднейшымі журналі- стамі) лепшымі рэпарцёрамі. Да ліку лепшых журналістаў адносіцца і наш вывладчыв Марыян Брандыс-- пісьменнік, лаурэат Дзяржаўнай прэміі.На трэцім курсе у нас пачынаец- ца спецыялізацыя. Вывучаеы такш дысцыпліны, як марксізм-ленінізл, палітычная эканомія, ыіжнародныя адносіны. У праграму ўваходзяць лі- таратурная, тэатральная і віновры- тыва, а таксама спартыўная крыты- ка. Усе курсы праходзілі ў  перыяд ванівул ыесячную правтыву ў рэдак- цыях газет і  журналаў. Існуюць на нашыы фавультэце прадыетныя гуртві. Лешп за ўсё працуе гуртов гісторыі літаратуры, явіы віруе від- ны прафесар Вольне. Ён займаецца і русвай літаратурай.Гуртов ыіжнародных пытанняў арганізоўвае дыспуты над рэферата-

мі і выдае свой бюлетэнь. «3 ц па свеце».На нашыы фавультэце аді выкладчываў з’яўляецца соі праф. Чугаёў. На яго надзвычай кавыя лекцыі па гістарычнаму ц. тэрыялізму пгрыходзяць студЛ другіх факультэтаў. Мы велыц ц. бім прафесара Чугаёва за яго дэчныя адносіны да студэнтаў.Большасць студэнтаў нашагм вультэта— гэта автывісты (ч| Саюза польсвай моладзі). У арц§ зацыі СПМ вучымся сумеснай насці, адважнасці, фарыіруем характары і новы ногляд на цё, пазбаўлены перажыткаў ні га. СПМ— ініцыятар многіх пад нанняў на факультэце.Пэўна цівавяць Вас выдаваі наыі газеты. Уласна важучы, першы год выпусваем нарш друкаваную газету, якая назі ца «Сцяг наладых журналісіф Пасылаем Ваы першы яе экзеі і чакаеы Вашых газет. Апрачам у нас выдаецца агульнафакуіГ кая насценная газета «Разаш таксама гаэеты і наланкі аея курсаў. Нашыя студэнты таі з’яўляюцца сурэдактарамі ва свіх шнаттыражных газет на прыемствах.Працуючы ў газетах, нашы дэнты атрыыоўваюць практыку, ёыяцца з жыццёы і працай раГ власа. Асабліва важнай для уыовай з’яўляецца ўмацаваннііу] вязі горада з вёсвай. У нашы] шэфныя вёсві— Пажыцы, Лі Белавежы— выязджаюць па над Фыгады з мастацкан самадзей праводзяць гутарві і індывідуал субяседванні.Работа нашых агітбрыгад шн палепшылася пасля II з’езда які паставіў на першае ыесца вы вёскі, яе гаспадарчае і ці турнае развіццё.Наступае детняя авзаыенаі сесія. У  мінулую, зімовую сесію факультэт павазаў найлешпы* ніві ва універсітэце. Сярэдняяі ыетычная паспяховасці складаеУ чэсць Першага Мая група дэнтаў заклікала юнавоў і ді нашага фавудьтэта ў добрааш студэнцвія брыгады, явія ў пе| детніх сельскагаспадарчых будуць працаваць у дзяржа] сельсвіх гаспадарвах. Ужо запіі ся 120 студэйтаў.Дарагія таварышы!Мы хочам Вас сардэчна паЛ 1; ваць за Вашае пісьно, якое ава Р  наы вялікую правтычную даош ■ ў нашай вучобе. Вядоыа, горачая I  рыы аб тын, ваб асабіста сустя I  з Вамі. Шлёы нашы брацкія і ]  дэчныя віншаванні ўсін навуі работнікаы і студэнтаы, а таі пажаданні найлешпых выніК летняй экзаменацыйнзн сесіі.
С  П О  Р т

На першынство рэспублікі2 ліпеня на Мінсвіы ігравыы ста- дыёне пачаўся розыгрыш рэспублі- канскага першынства па басвет- болу. Універсітэцкая жаночая бас- кетбольная ваыанда ў саставе Л. Старывавай, А. Сінявовай, П. Бала- гуроўскай, Е . Ермалаевай, Л. Сві- дзерскай, 3. Дзідзенковай, Г. Івано- вай, явая заняла II месца на пер- шынстве города, атрымала права ўдзельнічаць у першынстве БССР.У  ыінулыы годзе універсітэцкая жаночая басветбольная ваыанда за- няла II месца па рэспубліцы. Сёле та студэнты таксаыа ўпэўнены ў тыы, што нашы баскетбалісткі па-

Чіспяхова абароняць спартьЛ чэсць універсітэта. Праўда, у тыы годзе ў свладзе нашай каш Н адсутнічаюць некаторыя здоя| спартсыенкі і каыандзе БДУ дзецца выступаць супраць ппй % моцных каыанд (Гродна, Б| Магілёў). Аднак гэта не зніЯр.] ўпэўненасці ў перанозе. 2 Л  адбылася сустрэча з каыан| Гродна.
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